www.frijsendal-friskole.dk

8. januar 2016

UGEBREV

Frijsendal Friskole | Skolevangsvej 12 8450 Hammel | Tlf 86 96 16 96

Garderober
Grundet ombygning skal vi
omplacere en del
elevgarderober. Der er givet
besked på intra om dette, men
minder lige om, at de skal
tømmes inden i går på
weekend i dag.

Velkommen
Her efter nytår har vi budt
velkommen til Theiss, der er
startet i vores 2. klasse.
Velkommen til hele familien.

Generalforsamling
Sidste frist for indkomne
forslag til generalforsamlingen
i april er 1. februar. Så skriv
gerne til bestyrelsen, hvis du / I
har ting, som ønskes
behandlet. Fristen den 1.
februar skyldes, at
skolebestyrelsen jo skal nå at
have tid til at se på de
indkomne forslag inden
generalforsamlingen.

Sne
Så kom sneen og derfor har
eleverne også kælke med.
Husk at skrive navn på, så vi
kan holde styr på dem.

Ombygning
Som nævnt før vi gik på juleferie, så skal vi i gang med
ombygning her på skolen. Der skal bygges ny
administration ovenpå gangen fra aula mod gymnastiksal
og etableres nyt klasselokale i nuværende administration
og bogdepot. Samtidig vil der blive lavet 4 nye
elevtoiletter og opsat nyt loft i gangen.
Arbejdet med ombygningen går i gang allerede i næste
uge. Onsdag og torsdag vil der blive opsat en skærmvæg
på gangen og fredag kommer mureren og går i gang
med nedrivning. Det betyder også, at vi skal have pakket
en del sammen i starten af næste uge og og at der vil
være en del hensynstagen til byggeriet det næste stykke
tid. Der vil nok være nogle gange, hvor vi kan være
nødsaget til at aflyse hjemkundskab, da der skal mures en
dør til og etableres ny dør ind fra gangen.
Arbejdet vil i alt tage omkring 3 måneder, og noget af
tiden vil der jo være hul i taget, da der skal sættes nye
ovenlys vinduer i. Der er derfor også vigtigt, at eleverne
får en varmt tøj med, da der vil være perioder, hvor der er
koldt på gangarealet.
Vi glæder os rigtig meget til at ombygningen står færdig
og vi kan få fornøjelse af det. Vi orienterer selvfølgelig
løbende, så alle ved, hvad der sker og hvilke hensyn, der
skal tages i perioden.

